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Ffôn/Tel: 01437 765245

Mae arnom angen Ysgrifennwr(aig) Cynigion
Nod y rôl yw datblygu sylfaen noddiant Cyngor ar Bopeth Sir Benfro er mwyn
sicrhau fod y sefydliad yn parhau i fod yn ariannol ddiogel. I ddatblygu portffolio
amrywiol o gyllidwyr; rhoddwyr grantiau, contractwyr gwasanaethau,
ymddiriedolaethau elusennol, a sefydliadau dyngarol a gwybod y diweddaraf am
eu hamserlenni a datblygiad y cynnig. Gan weithio'n agos â'r Uwch Dîm Arwain
bydd deiliad y swydd yn datblygu gwybodaeth gynhwysfawr o'n gwaith a'n
strwythur sefydliadol er mwyn datblygu syniadau ar gyfer cyllido a diogelu cyllid
i'n galluogi i gyflawni'n nodau craidd a helpu pobl Sir Benfro. Bydd deiliad y swydd
yn datblygu perthynas waith agos gyda Swyddfeydd CAB eraill yn lleol a
sefydliadau statudol a 3ydd sector eraill yn Sir Benfro. Bydd deiliad y swydd yn
gallu manteisio ar y wybodaeth, cefnogaeth, goruchwyliaeth a hyfforddiant sydd
ar gael o fewn Cyngor ar Bopeth Sir Benfro.
Lleoliad
Cyfnod
Oriau
Gwyliau blynyddol
Cyflog FTE
Pensiwn
Dyddiad Cau
Dyddiad Cyfweliadau

Hwlffordd a Doc Penfro
Contract cyfnod penodol am flwyddyn, yn amodol ar
gwblhau cyfnod prawf yn foddhaol (o leiaf 6 mis)
22.5 yw wythnos dros 3 diwrnod
28 diwrnod pro rata (yn cynnwys gwyliau banc)
£18,390 (£11,183 yn union am 22.5 awr)
Pensiwn gweithle'n berthnasol ar ôl 3 mis
Awst 4ydd 2017 12 o'r gloch Canol dydd
Awst 17eg 2017

Manylion pellach a ffurflenni cais ar gael wrth:
Vani Athithan

ebost: admin@pembscab.org
Ffôn: 01437 765245

Sylwer os gwelwch yn dda nad ydym yn derbyn CVs. Rydym yn ymroddedig i weithio i gyflawni
cyfleoedd cyfartal ar gyfer pob grŵp lle gall fod sail gwahaniaethu

Hefyd ym : 38, Stryd Meyrick ~ Doc Penfro ~ SA72 6UT Ansaphone: 01646 623104 ~ Ffacs : 01646 686552
Also at 38, Meyrick Street ~ Pembroke Dock ~ SA72 6UT Ansaphone : 01646 623104 ~ Fax : 01646 686552
Awdurdodir a rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority FRN : 617694
Citizens Advice Pembrokeshire yn enw gweithredol ar Pembrokeshire Citizens Advice Bureau
Citizens Advice Pembrokeshire is an operating name of Pembrokeshire Citizens Advice Bureau
Company limited by guarantee / Cwmni Cyfyngedig Trwy ~ Charity registration number 1121804 ~ ~ Company number 6359417

